
 

 

 

 

 

 

لدول  الحكومية شبكة للالمجتمع المدني  الجلسات االستشارية مع منظمات توصيات

 المرأة والسالم واألمن 

 

عقدت و ، كندا مشاورات مع منظمات المجتمع المدني في شهر آب -استضافت شبكة المرأة والسالم واألمن

،صوت نسوي من جميع أنحاء العالم 50واإلنجليزية ، وجمعت المشاورات باللغات العربية والفرنسية واإلسبانية     

لشبكة الحكومية لدول النساء، السالم واألمن ل األجندة ، ووضع توصياتلتسريع تنفيذ    

أيلول. سيكون التقرير الكامل متاًحا في نهاية و. الجلساتفي  مختصراً لتوصيات المشاركاتيقدم هذا المستند ملخًصا   

 

 

 

ألجندة المرأة، السالم واألمن،  قد أضاف تحديات جديدة  19-إن كوفيد: في األجندة 19-تضمين خطة االستجابة لكوفيد   -1

صيات: لتفكير بمعاني جديدة لألجندة في سياقات مختلفة بما في ذلك تعريفنا لألمن وعليه تضمن التو  19-يدفعنا الكوفيد   

 

". االستثمار في الدبابات والطائرات المقاتلة لم  اتأثار الوباء نقاًشا حول ما يجعلنا "آمن حيث ، 19-عسكرة االستجابة لكوفيد

غير المتناسبة في الجيش مقابل الرعاية   يوقف انتشار الوباء. حان الوقت اآلن إلجراء مناقشات مهمة حول استثمارات الدول 

. الجتماعيةالصحية والبرامج ا  

مع   متعدد الجوانب ، المعلومات . من المهم بشكل خاص أن يكون تحليل في االستجابة   للجندر ة الحساس المعلومات تعزيز  

بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني ، يجب أن  أما االعتراف بالتنوع الكامل في حياة النساء والفتيات واألشخاص غير الثنائيين. 

من   جزء من خطط التعافي للجندر ك المعلومات البيانية الحساسة تشمل دعوتنا االنتباه إلى هذا التنوع ويجب أن ندفع لضمان 

ينبغي  ،ئيسية التي سلطت عليها الناشطات النسويات الضوء على أهمية "اقتصاد الرعاية". إحدى القضايا الر19-الكوفيد

– كوفيد  ودعمها في استجابات  -في المنزل وفي قطاع الرعاية الصحية وفي أي مكان آخر    -ة  اي االعتراف بمسؤوليات الرع

19 

 

ضد المدافعات عن حقوق اإلنسان  كحجة لزيادة القمع   استخدمت العديد من الحكومات الوباء، زيادة القمع

عن حقوق   ات /في هذا السياق ، يعد دعم المدافعين  والمدافعين/ات عن حقوق المثلية وقمع منظمات المجتمع المدني.

 اإلنسان عن حقوق اإلنسان أمًرا بالغ األهمية

 

 

الفاعلة   "المشاركةتعد  حيث .  19-لكوفيد ضمان المشاركة الهادفة لمختلف النساء في التخطيط لالستجابة 

المرأة ،السالم واألمن. يجب أن تضمن مشاركة األصوات المتنوعة في   " إحدى الركائز األربع ألجندةوالمتنوعة

.  19-االستجابة لكوفيد  

 



 

ة المرأة  أجند في  ركيزة معززة"الحماية" هي إن  . معالجة الحوادث المتزايدة للعنف القائم على النوع االجتماعي 

بجميع أبعاده )من العنف   -مع هذا الوباء ، من المهم معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي  ن. السالم واألم

المنزلي ، إلى العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وغير ذلك( على أسس متعددة. ويشمل ذلك الخدمات المقدمة للضحايا  

تمر المتمثل في اإلفالت من العقاب ، واتخاذ  المس الناجيات ، وتحسين الوصول إلى العدالة ، والتصدي للتحد   /

. الرقمي إجراءات لوقف العنف   

 

" واإلقصاء والعنف ضد المرأة 19-نحن نواجه وباًء ثالثيًا: كوفيد  " 

    

 

وخطة    إلى أجندة المرأة السالم واألمنأن ال يُنظر المهم حتى أثناء الوباء: من األجندة ضمان استمرار عمل  -  2   

العديد من المنظمات   ز أولويات متنافسة على الموارد واالهتمام السياسي والجهود العالمية. تركنهما أ   19-االستجابة لكوفيد

ومع ذلك فهي في نفس الوقت تسعى جاهدة لمواصلة التقدم في  ،  19-للكوفيد   على االستجابةجهودها لبناء السالم   النسوية

. السابقة مهامها   

 

. ال تزال هناك حاجة إلى بذل جهود لضمان  ات السالم وتنفيذ اتفاقيات السالم حتى أثناء انتشار الوباءدعم عملي 

 مشاركة النساء )خاصة النساء المتنوعات( وإدراج ومعالجة أحكام النوع االجتماعي في االتفاقات 

 

واألمن واالستجابات لألوبئة حول أهمية الجمع بين قضايا المرأة والسالم   واألبحاث دعم الحوار   

   على الصعيد العالمي والوطني والمحلي. 

 

يضيع زخم الذكرى  ال أن  يجب إعادة االلتزام بالعمل الجديد واالستثمار في األجندة عالميا ووطنيا ومحليا.

في تشرين األول / أكتوبر  1325العشرين لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم   

 

وتعرض وجهات نظر  السالم واألمن لمرأة ول  عمال األ توصيات جدول تتضمن  19-جابة لكوفيد ن االستالتأكد من أ 

 المرأة بوضوح في التخطيط والتنفيذ 

للمساهمة في الحوارات العالمية   و الدروس يوجد الكثير من . في المناقشات العالمية األخرىالمرأة السالم واألمن طرح قضايا 

. بما في ذلك "الصفقة الكبرى" ، وإعادة البناء بشكل أفضل ، والحد من مخاطر الكوارث  

بإتاحة الفرصة للنساء بالمشاركة   الوباء ساهمحيث  االفتراضية جتماعات مشاركة المرأة في االالملحوظة لزيادة ال

،  وتنوع أصوات النساء في هذه المناقشات. ومع ذلك عدد العديد من االجتماعات افتراضية. هذه فرصة لزيادة في 

، يجب أن يكون هناك اهتمام متزايد بالفجوة الرقمية العالمية بين الجنسينلالستفادة من هذه الفرصة  

 

المحتجزات. في العديد من البلدان ، يواجه  ، مع التركيز على النساء  السياسي ينات والسجناء الرأي حماية السج

 السجناء السياسيون خطًرا متزايًدا بسبب الوباء وغالبًا ما يتم تقييد الوصول الدولي 

 

 

 

 

عن   ات، فإن عمل المدافعأيضاً  19-كوفيدال يمكن أن يكون السالم ضحية "
" حقوق المرأة مهم للغاية وال يمكن إيقافه ، حتى أثناء الوباء   

 



 

 

حركة   و  19- من الكوفيد  عزز لقد : ألجندة المرأة ، السالم واألمن العمل نحو جدول أعمال شامل  و إنشاء  و بناء  -  3

ت المهمشة بشكل خاص.  أصاب المجموعا  ألن الوباء قدلعنصرية أهمية النهج المتقاطع في القضايا واإلجراءات.  ا مناهضة 

:  تشمل التوصيات و   

 

االستماع إليهم  قد تم للتأكد من أن النساء والفتيات واألشخاص غيرالثنائيين  النظرية بخطوات عملية شموليةالوعود   استبدال

االستماع هو خطوة أولى مهمة. ثم يلزم   ،لمجتمع المدنيلعند صياغة السياسات وبناء البرامج والمبادرات. هذه أيًضا توصية 

والشابات جزًءا من العملية   االحتياج الخاصوالنساء ذوات  من السكان األصليناتخاذ إجراءات محددة لضمان أن تكون نساء   

. نحن بحاجة إلى العمل من أجل تغيير اللغة حيث تكمن القوة في  في استخدام اللغة األبوية والعنصرية  مرار االنتباه من االست

من عواقبها. دائًما  فسوف نعاني، والعنصريةاللغة األبوية  القبول باستخدام التسمية. إذا واصلنا   

تحيز غير واعٍ يجب على الرجال التحدث عنه. يجب أن  ، هناك ن. عندما يتعلق األمر باألم  يوالالواع  ي معالجة التحيز الواع

ن.  ال يُنظر إلى النساء على أنهن خبيرات عندما يتعلق األمر باألم  عادةً  تؤخذ النساء على محمل الجد،  

 

يجب علينا أال نعتبرهم  .أجندة المرأة السالم واألمن الخاص ب  بين أجندة الشباب والسالم واألمن مع جدول األعمال  الجمع

يقمن بعمل جيد ومهم   بالرغم من أنهنشات، ا. هناك حاجة وأهمية كبيرة إلشراك الشابات في النقبل متقاطعة  كأجندات متنافسة

. بناة السالم ويحصلن على نفس مستوى الدعم مثل النساء األخريات   ولكن ال  

 

المهم إعادة صياغة ما يتم تعريفه على أنه  من  .بأجندة المرأة السالم واألمن  متصلةف متى وكيف تكون القضايا  ااكتش

"غير تقليدي للنزاع" في جدول األعمال. وطالما أن جدول األعمال ال  مثل تبني تعريف جدول األعمال. تطابقه ب تضارب و

ان. لقد  وتأثيرها على النساء، فسيظل جدول أعمال "خارجيًا" للعديد من البلدأو النشطة  يعترف بالنزاعات المسلحة غير المعلنة 

 حان الوقت لمعالجة قضايا "السالم" و "األمن" من منظور المرأة حتى في البلدان التي ال تشارك رسميًا في نزاع مسلح 

 

  في بلدان محددة. محلية تسهيل تشكيل شبكات نقاط اتصال لمجموعة أجندة المرأة السالم واألمن الحكومية الدولية يمكن 

المستوى الوطني أن تضمن مشاركة أكثر تنوًعا في المناقشات وتساعد على نقل هذه   لشبكات نقاط االتصال علىا حيث أن 

 الحوارات خارج العواصم الوطنية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  معرضاتمن ذوات االحتياجات الخاصة  النساء تتعرض  في لبنان وسوريا "
والمتحوالت للهجوم   تالمثليا  تتعرض النساء و.  للتهميش بشكل خاص

قهن بشكل خاص " حقوبشدة. يجب حماية والخطر   

 

 

هذه  لرغم من عقود من العمل على حيث أنه وبا : المرأة والسالم واألمن البيانات والمعلومات حول القضايامسح  تحسين  -  4

ما تزال البيانات التي تم مسحها غير جيدة بالقدر المطلوب. وقد شملت التوصيات في ذلك اآلتي:    القضايا ،   

 

متنوعة بشكل  معينة و  على مجموعات سكانية أفضل حول كيفية تأثير النزاع المسلح بشكل  دعم تتبع المزيد من البيانات  

أعمال أجندة المرأة السالم واألمن.  مختلف وما هي أنواع المبادرات والبرامج التي تعمل بالفعل على تعزيز جدول   

ً  دراج هذه المعلومات في التحديثات والتقارير الوطنية وإ 19-بكوفيد النساء   دعم البحث حول كيفية تأثر  محلياً وعالميا  

وتضمين الدروس   دعم التقييم التشاركي للمبادرات اإلنسانية التي تشمل أصوات ووجهات نظر النساء والفتيات المتنوعات 

المستقبلية.   والنتائج في تصميم المبادرات الجديدة  

بهدف تقييم أي منها مفيد بالفعل والعمل على دفع   نية الخاصة بالمرأة والسالم واألمنمراجعة المؤشرات في خطط العمل الوط

األهداف األساسية ألجندة المرأة السالم واألمن.  تنفيذ   

حتى تتمكن من تبادل الخبرات والتعلم من بعضها   المرأة السالم واألمن دعم التشبيك بين المنظمات التي تعمل على قضايا 

 البعض

 

“  استعمارينحتاج إلى مزيد من الوعي بكيفية جمعنا للبيانات. هل هو نهج 
االستعمار؟ نحن بحاجة إلى جمع المعلومات المهمة  من صبغة أم منزوع 

بالفعل. نحن بحاجة إلى االستماع إلى أعضاء المجتمع على مستوى القاعدة 
ى جذر لفهم نوع البيانات / المعلومات التي نحتاج إلى جمعها للوصول إل

 ”المشكلة

 

 

: من الواضح بشكل مؤلم أن الموارد  على أجندة المرأة السالم واألمن   عملللموارد  ال النقص المستمر في  الحد من  -5

لم تواكب الخطاب العالمي. حان الوقت اآلن لتصحيح هذا الخلل على مستويات   في المرأة األمن والسالم  العالمية المستثمرة 

الخاص بأجندة   من حدة المخاوف حيث توجد العديد من األمثلة على إعادة توجيه التمويل   19- كوفيدأزمة متعددة. لقد زادت 

أنهم سيضطرون إلى التركيز   هن أن الممولين أخبرو ات المشارك   تلالستجابة للجائحة. أفاد  المرأة السالم واألمن وتحويلها 

ة المرأة السالم والمرأة.  بدالً من مشاريع تعزيز أجند  19-لكوفيد االستجابة   مشاريععلى   

 

تأكد من أن هذا هو تمويل  وال. استثمار المزيد من التمويل في منظمات المجتمع المدني لبناء السالم التي تقودها النساء 

تعمل هذه  وتعاني من نقص كبير في التمويل. رونة في التعاطي مع المنظمات حيث أن المنظمات ماتزال أساسي مع الم 

لكنها تواجه نقًصا حاًدا في الموارد والمنظمات على أن تكون أكثر مرونة وفعالية ،   



 

   ةالبشري والموارد من الحلول العسكرية إلى االستثمار في األمن  تحويل موارد الدولةكيفية  إطالق مناقشات وطنية حول 

مثل ) مؤتمر أجيال المساواة و ميثاق أجندة المرأة    المستقبليةوااللتزامات لالجتماعات   ية كاف موازنات التأكد من أن هناك 

 والسالم واألمن( ووجود مشاركة فاعلة للنساء غير الثنائيات والشابات في هذه االجتماعات 

التكنولوجيا كجزء من تمويل تضمين يجب أن يشمل الدعم   مية االتصاالت الرقاالنترنت ولقد سلط الوباء الضوء على أهمية  

الجهود المبذولة لتضييق الفجوة الرقمية العالمية  دعم المالي الوصول إلى الشبكات واألجهزة )باإلضافة إلى األمن الرقمي( و

 على أساس النوع االجتماعي 

 

 

أول من أطلق دعوة  ن. إنهالتي تقودها النساءدعم منظمات بناء السالم 
يخاطرن  وة. هؤالء النس  19-لكوفيد  لوقف إطالق النار ، وهم يستجيبون اآلن

إلى الدعم جنويحت نبحياته  

 

 

السياق مهم دائًما: يجب أن تستند السياسات واإلجراءات دائًما إلى التحليل والمعرفة بالسياقات المحلية. على الرغم من   -6

، كان من الواضح أنه يجب تكييف  خالل المشاوراتوالتوصيات المتقاطعة مشتركة  وجود العديد من الموضوعات ال

 التوصيات العامة مع األوضاع المحلية 

 

 

 

 

    إلى ن/كم يُرجى إرسال مالحظاتك

wpsncanada@gmail.com   

المبادرة هذه   الكندية لدعمها رة الخارجيةلوزانحن ممتنون   
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